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Questionário Professores 

 

O questionário que a seguir se apresenta está inserido numa investigação para a dissertação conducente à 

obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação, na especialidade de Educação para a Saúde, em 

curso na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. 

São objetivos desta investigação: (I) identificar as conceções dos professores do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico de escolas do concelho de Oeiras relativamente à Educação Sexual e (II) identificar e caraterizar 

atividades desenvolvidas no âmbito da Educação Sexual em Meio Escolar. 

A recolha de dados por questionário anónimo destina-se a tratamento estatístico e toda a informação é 

estritamente confidencial e será apenas utilizada para fins da investigação. 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

 

1. Género   Homem □   Mulher □ 

2. Idade: ____ 

3. Estado civil:  

Solteiro(a) □ 

Casado(a)/União de facto □ 

Divorciado(a)/Separado(a) □ 

Viúvo(a) □ 

 

4. Religião: 

Católica □ 
 Muçulmana □ 

 Outra □ 

Protestante □ 
 Budista □ 

 Qual? _____________________ □ 

Judaica □ 
 Sem religião □ 

   

 

 

5. Habilitações académicas: 

Bacharelato □ 
 Pós-Graduação □ 

 Doutoramento □ 

Licenciatura □ 
 Mestrado □ 

 Outra □ 

      Qual?_____________________  
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6. Tempo de serviço: 

Até 5 anos □ 11 – 15 anos □ 20 – 25 anos □ 

6 – 10 anos □ 16 – 19 anos □ Mais de 26 anos □ 
 

 

7. Situação profissional 

Contratado □ Nomeação definitiva □ Outra □ 

 

 

8. Nível de ensino que tem lecionado nos últimos três anos: 

(Por favor, selecione uma opção) 

Exclusivamente 2º ciclo do ensino básico □ 3º ciclo do ensino básico e secundário □ 

2º e 3º ciclos do ensino básico □ Outro. □ 

Exclusivamente 3º ciclo do ensino básico □ Qual? _________________________  
 

 

9. Se lecionou no 2º e/ou 3º ciclo qual (ais) a(s) disciplina(s) que lecionou nos últimos três anos 

letivos: 

 (Por favor, selecione todas as que se aplicam) 

Língua Portuguesa □ 
Ciências da Natureza □ 

Ed. Musical □ 

Língua estrangeira □ 
Ciências Naturais □ 

Ed. Física □ 

H.G.P. □ 
Ciências Físico-químicas □ 

E.M.R.C □ 

História □ 
T.I.C. □ 

E.A. □ 

Geografia □ 
E.V.T. □ 

F. Cívica □ 

Matemática □ 
E.T. □ 

Outra □ 

 

 9.1. Se respondeu “outra”, por favor indique, em MAIÚSCULAS, qual(ais). 
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10. Cargos que exerce: 

(Por favor, selecione todas as que se aplicam) 

Direção □ Diretor de turma □ 

Coordenador Programa Educação para a Saúde 
(PES) 

□ Outro □ 

Coordenador de departamento □ Qual? ___________________  

 

11. Na sua opinião, qual a importância que a Educação Sexual deve assumir como parte do currículo 

escolar? 

(Por favor, selecione uma opção) 

Muito importante □ Importante □ Pouco importante □ Não sei □ 

 

 

12. Na sua opinião, a Educação Sexual em meio escolar serve para: 

 Sim Não 

a) Fornecer mais informação □ □ 

b) Esclarecer dúvidas □ □ 

c) Melhorar o relacionamento afetivo-sexual dos jovens □ □ 

d) Reduzir as consequências de comportamentos sexuais de risco 
(gravidez não desejada e infeções sexualmente transmissíveis) □ □ 

e) Promover a igualdade entre os sexos □ □ 

f) Fomentar a participação das famílias nas atividades escolares □ □ 

g) Promover a saúde □ □ 

 

13. O Projeto Educativo da sua escola contempla a Educação Sexual? 

Sim □ Não □ Não sei □ 
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14. O que pensa da aptidão dos professores, em geral, para abordarem temas de Sexualidade? 

(Por favor, selecione uma opção) 

Muito aptos □ Aptos □ Pouco aptos □ Nada aptos □ 

 

 

15. Ao longo do seu percurso académico recebeu formação específica na área da Educação 

Sexual/Sexualidade? 

Sim □ Não □ 

 

15.1. Se respondeu "Sim", indique a(s) temáticas(s) abordadas: __________________________ 

 

 

16. Como classificaria a sua formação de Educação Sexual (independentemente de a ter recebido num 
contexto formal ou informal)? 

(Assinale com um círculo) 

 

Muito má    Muito boa 

1 2 3 4 5 

 

 

16.1. Porquê? (Assinale, no máximo, duas razões na coluna que se lhe aplica.) 

 

Se classificou em 1 ou 2   Se classificou em 3, 4 ou 5.  

1. Considero que não tenho 
preparação científica adequada 

□ 
 1. Considero que tenho preparação 

científica adequada 
□ 

2. Considero que não tenho 
preparação pedagógica adequada 

□ 
 2. Considero que tenho preparação 

pedagógica adequada 
□ 

3. Estou desconfortável com alguns 
temas 

□ 
 3. Sinto-me confortável na 

abordagem dos vários temas 
□ 

4. Outra. □ 
 4. Outra. □ 

Qual?_____________________   Qual?____________________________  
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17. Sente dificuldades/constrangimentos em abordar, nas aulas, temas no âmbito da Educação 

Sexual? 

Sim □ Não □ 

 

Se respondeu "Sim" 

17.1. Indique quais são esses temas. __________________________________________________ 

 

 

18. Nos últimos três anos frequentou alguma formação específica na área da Educação 

Sexual/Sexualidade? 

Não □ Sim, frequentei uma □ Sim, frequentei várias □ 

 

 

18.1. Se respondeu "Sim", indique de que tipo. 

(Por favor, selecione todas as que se aplicam) 

Cursos de formação □ Oficinas de formação □ 

Módulos de formação □ Projetos □ 

Estágios □ Círculos de estudos □ 

Seminários □ Outro □ 

Frequência, com aproveitamento, de 
disciplinas singulares em instituições de 
ensino superior 

□ Qual? ______________________  
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19. Nos últimos três anos coordenou e/ou participou, na sua Escola, em projetos/sessões onde 

foram abordados temas de Educação Sexual?  

Sim □ Não □ 

 

Se respondeu "Sim"           Se respondeu “Não” passe para a questão 24. 

19.1. Indique a(s) temática(s) abordada(s) 
(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

 

a) Imagem corporal □  h) Homossexualidade □ 

b) Puberdade □  i) Atração, amor e intimidade □ 

c) Sonhos molhados □  j) Infeções sexualmente transmissíveis □ 

d) Reprodução e nascimento □  
k) Gravidez e parentalidade (ser pai e mãe) 
na adolescência □ 

e) Contraceção e sexo seguro □  
l) Segurança pessoal (prevenção do abuso 
sexual) □ 

f) Masturbação □  
m) Comunicação acerca do relacionamento 
amoroso □ 

g) Prazer e orgasmo □  n) Outros.  □ 

  
 

Quais?_____________________________  
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20. A sua abordagem dos temas de Educação Sexual em meio escolar aconteceu: 

(Para cada frase selecione uma opção) 

 Nunca 1 vez 
Várias 

Vezes 

a) Por iniciativa pessoal □ □ □ 
b) Integrada no currículo da disciplina que leciona □ □ □ 
c) Integrada na Área de Projeto/Estudo Acompanhado □ □ □ 
d) Inserida no Projeto Curricular de Turma (abordagem transversal) □ □ □ 
e) No âmbito do Programa de Educação para a Saúde (PES) □ □ □ 
f) Dinamizada por um grupo disciplinar/departamento □ □ □ 
g) Outra □ □ □ 

 

 

21. A quem se destinava(m) esse(s) projeto(s)/sessão(ões)? 

(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

 

a) Alunos das suas turmas □ d) Encarregados de Educação/ famílias □ 

b) Alunos da escola □ e) Comunidade educativa □ 

c) Professores □ f)Outros □ 

 
 

Quem? _____________________ □ 

 

 

22. Quais as metodologias utilizadas nas sessões/ projetos de Educação Sexual em que participou? 

(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

a) Trabalhos de pesquisa □ 
 h) Palestras □ 

b) Brainstorming □ 
 i) Produção de cartazes □ 

c) Resolução de problemas □ 
 j) Caixa de perguntas □ 

d) Jogos □ 
 k) Exploração de meios audiovisuais □ 

e) Dramatização □ 
 l) Outro. □ 

f) Fichas □ 
 Qual?_____________________________ □ 

g) Questionários □    
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23. Como classificaria, no geral, essa experiência realizada? (assinale com um círculo) 

 

Muito má    Muito boa 

1 2 3 4 5 

 

 

23.1. Porquê? (Assinale, no máximo, duas razões na coluna que se lhe aplica.) 

 

Se classificou em 1 ou 2   Se classificou em 3, 4 ou 5.  

1. Os alunos não interagiram □  
1. Foi ao encontro das necessidades dos 

alunos 
□ 

2. Os alunos interagiram de modo 
desadequado □  2. Foi ao encontro dos interesses dos alunos □ 

3. Pareceu-me não ter conhecimentos 
suficientes □  

3. Foi uma experiência enriquecedora para 
mim 

□ 

4. Não me senti confortável na abordagem 
do(s) tema(s) de Educação Sexual □  

4. Senti que tive bastante apoio do órgão de 
gestão 

□ 

5. Não senti que tivesse apoio suficiente do 
órgão de gestão □  5. Senti que tinha conhecimentos suficientes □ 

6. Senti que podia ter/ tive problemas com 
os Encarregados de Educação □  

6. Senti-me confortável na abordagem do(s) 
tema(s) de Educação Sexual 

□ 

7. Outra. □  7. Outra. □ 

Qual?____________________________   Qual?____________________  

 

 

24. Na sua opinião, com que idade… 

24.1. Tem início a sexualidade? (assinale a fase correspondente para os rapazes e para as 

raparigas) 

Rapazes 

□ □ □ □ □ 

 

□ □ □ □ □ 

Raparigas 
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 Rapazes Raparigas 

24.2. Começam os jovens a namorar? _____ anos _____ anos 

24.3. Acontece a primeira relação sexual? _____ anos _____ anos 

 

 

25. Na sua opinião quais os locais e as pessoas que normalmente os jovens procuram para se 

informarem sobre temas ligados à sexualidade? 

(Pode assinalar mais do que uma resposta) 

 

C
as

a/
Fa

m
íli

a
 

Pais □ 

Irmãos □ 

Outro(s) □ Especifique quem: _______________________________________ 
 

Es
co

la
 

Professores □ 

Gabinete de Apoio e Informação □ 

Colegas □ 
Outro(s) □ Especifique quem: _______________________________________ 

 

Centro de Saúde □ 
 

Internet □ 

Outros □ Especifique: __________________________________________________________ 

 
26. Na maioria dos casos, quando os jovens têm relações sexuais: 

(Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções) 
 

a) É o rapaz que toma a iniciativa  □ 

b) É a rapariga que toma a iniciativa  □ 

c) Decidem os dois quando acham que é a altura  □ 

d) Têm relações sexuais porque um deles insiste muito  □ 

e) Outra razão. 
Qual?_____________________________________ 

 □ 
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27. A maioria dos jovens tem a sua primeira relação sexual sobretudo porque: 
(Por favor, assinale as frases que descrevem a sua opinião) 
 

a) Estão muito apaixonados e decidiram assim  □ 

b) Querem experimentar  □ 

c) Beberam demais  □ 

d) Tomaram drogas  □ 

e) Já namoram há muito tempo  □ 

f) Não querem que o parceiro(a) fique zangado(a) ou o(a) abandone  □ 

g) Arranjaram um(a) namorado(a) mais velho(a).  □ 

h) Aconteceu por acaso (porque calhou)  □ 

i) Outra razão. 
Qual?_____________________________________ 

 □ 

 

28. Educação Sexual em Meio Escolar: o que falta fazer? 

(Por favor, deixe o seu comentário) 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

 

Este questionário utiliza questões e escalas de vários estudos realizados com a população portuguesa. Os autores autorizaram a utilização 
e/ou adaptação das mesmas. 

 - Carvalho, M., Questionário MIMAC, 1999.  
- Matos, M. G. & Equipa Aventura Social, HBSC 2010. 
 - Reis, M, Ramiro, L. & Matos, M. G., QSSREU, 2010.  
- Vilar, D. & Ferreira, P.M., APF/ ICS, 2008. 


